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Introdução

O câncer colorretal é tratável e curável se

detectado precocemente. Em sua maioria os

tumores se iniciam a partir de pólipos.1

Através do exame de colonoscopia é possível

detectar o surgimento dos pólipos e a sua

retirada. Estabelecer critérios de rastreio dos

casos é fundamental. 2

Objetivo

Descrever os resultados encontrados após a

implantação da ferramenta de priorização das

solicitações de exames de colonoscopia.

Metodologia

Trata-se de estudo descritivo, do tipo relato

de experiência. Visando o diagnóstico precoce

de patologias relacionados ao exame de

colonoscopia a equipe multiprofissional

identificou a necessidade de desenvolver a

ferramenta de priorização de atendimento dos

casos.

A qualificação do processo regulatório inicia-

se no atendimento médico especializado,

utilizando este documento como diretriz para a

organização da sua demanda para

procedimento especializado. Sendo P0 -

(prioridade 0). Casos de alto risco que deverá

ser providenciado o atendimento o mais rápido

possível. P1 - (prioridade 1). Casos que

requerem esclarecimento diagnóstico breve,

pois a espera poderá acarretar sérios danos à

saúde do paciente. P2 - (prioridade 2).

Resultado

Observamos que os especialistas aderiram

aos critérios estabelecidos. A experiência

permitiu identificar os casos de prioridade e

favoreceu a agilidade no agendamento dos

exames dos pacientes com maior grau de

necessidade.

Gráfico 1: Classificação da priorização das solicitação de 

colonoscopia.

Conclusão

Concluímos que a implantação da ferramenta

de priorização contribuiu para priorizar os casos

de maior complexidade e agilizou o desfecho do

paciente.

Referências 

1. Instituto Nacional de Câncer [homepage na Internet].

Colorretal; 2018 [acesso em 18 jun 2018]. Disponível em:

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tipos-

decancer/site/home/colorretal/definicao.

2. Custódio MS, Anjos AS, Santos DN, Xavier FEB, Silva ANF.

Avaliação do conhecimento dos médicos da atenção primária

sobre rastreamento de câncer colorretal em um município de

Sergipe. Medicina (Ribeirão Preto. Online) 2019;52(2):91-

7http://dx.doi.org/10.11606/issn.2176-7262.v52i2p91-97.

Eixo temático: AVALIAÇÃO E QUALIDADE DO CUIDADO

2%
10%

90%

Prioridade 0

Prioridade 1

Prioridade 2

Palavras Chaves:  Neoplasias Colorretais, Colonoscopia, Procedimentos Cirúrgicos Colonoscópios, Programas de Rastreamento


